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У статті обґрунтовано провідні теоретичні підходи до проблеми історико-педагогічного аналізу 
виховання дітей національних меншин на Волині у ХІХ – на початку ХХ століття – соціокультурний, 

соціально-педагогічний та етнопедагогічний. Відзначено значення для вивчення досліджуваної проблеми 
теорії етносу; сформульовано висновок про необхідність залучення до теоретичної основи дослідження 

теорії повсякденності та історико-педагогічної регіоналістики. 
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Актуальність та стан дослідженості проблеми. В 90-х роках ХХ ст. незалежна Україна стала на 
шлях демократичних перетворень, що активізувало вивчення маловідомих сторінок її історії. Керуючись 
загальновизнаними нормами міжнародного права, Україна проголосила себе гарантом відродження 
національного і культурного життя етносів, які проживають на її території. Із прийняттям нової 
Конституції України, ''Декларації прав національностей'', Закону ''Про національні меншини'' в Україні 
були закладені правові основи цивілізованого розвитку національних процесів, виявлення національної 
свідомості всіх громадян. 

У більшості історико-педагогічних досліджень, присвячених розвитку національного шкільництва на 
Україні (І. А. Балуба, О. Б. Бистрицька, О. О. Войналович, С. І. Очеретянко, Н. А. Сейко) проблема 
виховання у школах національних меншин окреслюється як важлива для науково-теоретичного аналізу й 
визначення регіональної й етнокультурної специфіки. Проте в зазначених вище працях ця проблема 
вивчена фрагментарно. 

Деякі аспекти проблеми дослідження, а саме історичні аспекти навчання та виховання дітей 
національних меншин, висвітлено в монографії І. М. Кулінича і Н. В. Кривця "Нариси з історії німецьких 
колоній в Україні" (1997) та монографії волинського німця Н. Арндта "Die Deutschen in Wolhynien. Ein 
kulturhistorischer Überblick" (1994). Історико-педагогічний аналіз польського шкільництва та специфіки 
виховної системи в школах для поляків вміщено в монографії Н. Сейко ''Польське шкільництво на 
Волині-Житомирщині'' (1999). Система освіти і виховання в єврейській національній меншині Волині у 
ХІХ – на початку ХХ століття досліджувалася Н. В. Рудницькою. Проблеми освіти і виховання в чеській 
національній спільноти висвітлюються в дисертаційному дослідженні Г. Шпиталенко. 

Мета статті полягає у визначенні провідних теоретичних підходів до проблеми виховання дітей із 
національних меншин на Волині у ХІХ – на початку ХХ століття. 

Виклад основного матеріалу. На нашу думку, провідними теоретичними підходами, які 
забезпечують методологічне підґрунтя досліджуваної проблеми, можуть бути соціокультурний, 
соціально-педагогічний, етнопедагогічний. Окремі наукові теорії, які є значущими для висвітлення 
проблеми виховання дітей національних меншин в окремий історичний період на Волині, − це історико-
педагогічна регіоналістика, теорія повсякденності, теорія етносу. 

Соціокультурний підхід в педагогічних дослідженнях найчастіше використовується для аналізу 
проблем виховання дітей різних вікових груп, різної етнічної належності, а також для створення моделей 
полікультурного, мультикультурного виховання, міжкультурних комунікацій та ін. Для прикладу можна 
навести ґрунтовні дослідження А. Ахієзера [1], С. Кірдіної [2], М. Лапіна [3], П. Сорокіна [4], 
Є. Тюгашева [5], М. Черниш [6] та ін. Натомість в історії педагогіки соціокультурний підхід як 
методологічне підґрунтя використовується набагато рідше, переважно в працях з історії соціального 
виховання; вважаємо, що в цьому відношенні можна назвати наукові праці А. Горілого, Н. Дічек, 
К. Кузьміна, Н. Сейко, Б. Сутиріна, О. Сухомлинської, Л. Штефан та ін. [7-11]. 

Сутність означених принципів у соціокультурології та їх зв'язок із проблемою виховання дітей 
національних меншин представлено в таблиці 1. 

Освіта і виховання в межах соціокультурного підходу розглядаються як соціальний інститут, який 
має певні ознаки, близькі до нашого розуміння виховного процесу в середовищі національних меншин у 
досліджуваний період. Отже, освіта за соціокультурним підходом повинна вміщувати: 

1. Певну сукупність освітніх установ (у середовищі національних меншин на Волині у досліджуваний 
період спостерігалося постійне прагнення спільнот мати свою систему національного шкільництва). 

2. Соціальні спільноти, які між собою взаємодіють (зазначена культурна взаємодія відбувалася як 
всередині національної меншини, так і із зовнішнім культурним середовищем). 

3. Певні технології передачі знань. Ці технології дозволяли транслювати систему цінностей і норм, 
притаманну окремій національній меншині. 

4. Виховний і пізнавальний процеси як різновиди соціокультурної діяльності. 
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Таблиця 1. 
Соціокультурний підхід до виховання дітей національних меншин у контексті провідних 

принципів соціокультурології 
Соціокультурний 

принцип 
Сутність означеного 

принципу 
Зв'язок з процесом виховання дітей 

національних меншин 
Принцип homo 
activus [12] 

За цим підходом людина є 
біосоціальною істотою, 
яка розвивається в процесі 
взаємодії з іншими 
біосоціальними істотами. 
Людина впливає на 
соціальні норми і таким 
чином – на розвиток 
суспільства загалом. 

Дитина із середовища національної меншини 
соціалізується в процесі взаємодії як всередині 
свого етнокультурного середовища, так і поза 
ним. Притаманні національній меншині 
соціокультурні норми і цінності впливають на 
становлення особистості дитини як носія 
етнокультурного досвіду. 

Принцип еволюції 
[13] 

Зміст цього принципу 
полягає у тому, щоб 
пояснити появу нових 
соціокультурних явищ у 
процесі розвитку соціуму. 

У процесі асиміляції дитини із національної 
меншини відбувається засвоєння нею норм і 
цінностей оточуючого соціуму, що сприяє 
появі нової якості особистості, яка накладає 
отриманий нею соціокультурний досвід зі 
свого етнічного середовища на досвід 
зовнішнього культурного середовища і таким 
чином розвивається. 

Принцип 
антропосоціетальної 
взаємодії [6] 

Цей принцип дає 
можливість виявити 
провідні чинники і рушії 
еволюційного процесу у 
суспільстві. 

Освіта як один із провідних компонентів 
культурного простору національної меншини 
забезпечує життєздатність національної 
меншини у полікультурному просторі регіону 
чи держави, впливаючи, таким чином, на 
результат виховного процесу щодо дітей 
шкільного віку. 

Серед основних теоретичних підходів, які ми використали в дослідженні, виділяємо також соціально-
педагогічний. Цей підхід дає можливість аналізувати соціалізацію в етнічному контексті, тобто етнічну 
соціалізацію дитини під впливом внутрішніх етнічних та зовнішніх чинників. Сукупність чинників, які 
впливають на процес виховання дитини з національної меншини, більш детально розглянута нами в п. 
1.3. У межах соціально-педагогічного підходу має суттєве значення аналіз категорій соціалізації та 
етнічної соціалізації у контексті досліджуваної нами проблеми. Етнічна соціалізація, як стверджує 
словниково-довідникова література [14], – це процес засвоєння індивідом системи етнокультурних 
цінностей та норм, які дозволяють йому функціонувати в тому чи іншому етнічному середовищі (в тому 
числі й в поліетнічному). У процесі етнічної соціалізації фактично поєднані два процеси: засвоєння 
етнокультурних цінностей, з одного боку, та їх ''перерозподіл'' у систему особистісних установок – з 
іншого. Таким чином, з одного боку етнічна соціалізація пов’язана із загальними процесами соціалізації 
особистості, з іншого – із формуванням особистісної і національної ментальності дитини. 

Процес етнічної соціалізації має певні межові окреслення, пов’язані з етнокультурною укоріненістю 
особистості та певними етнокультурними стереотипами, які засвоюються або ж руйнуються у процесі 
соціалізації. Поведінкова специфіка соціалізації проявляється у тому, що: а) по-різному оцінюються у 
різних національних меншин одні й ті само дії; б) один і той самий зміст по-різному виражається у 
вчинках представників різних етносів.  

У межах соціально-педагогічного підходу сім’я виступає не лише як провідний чинник і інститут 
соціалізації, але й чинник етнічної соціалізації, оскільки формує певний образ дитинства, який 
закріплюється у процесі виховання. Важливим для нашого дослідження вважаємо висновок 
Г. А. Назаренко стосовно того, що безетнічне найчастіше означає безсоціальне і навіть антисоціальне 
[15]. Дослідник зазначає, таким чином, що відділяти процеси соціального становлення особистості 
дитини від процесів етнічної соціалізації неможливо. Тому в процесі соціалізації на увагу заслуговують 
такі етнічні її аспекти: 

- засоби, способи і методи засвоєння дітьми культури свого народу, в тому числі в умовах 
перебування в іноетнічному середовищі; 

- взаємозв’язок між вихованням дитини та іншими аспектами життєдіяльності етносу та суспільства 
загалом; 

- обумовленість результатів соціалізації культурним простором, у якому перебуває дитина; 
- розуміння віддаленості результатів соціалізації від наявних методів виховання, зумовлених 

культурним середовищем етносу [16]. 
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Входження дитини в культуру свого народу американський культуролог М. Херсковіц назвав 
інкультурацією. Вона безпосередньо пов’язана, з одного боку, з виховним процесом у сім’ї та етнічному 
середовищі, з іншого – із загальними процесами соціалізації особистості. У процесі соціалізації дитина, 
на думку М. Херсковіца, формує когнітивну, емоційну і поведінкову схожість з іншими членами етнічної 
спільноти, в результаті чого розвивається її етнокультурна компетентність [17]. Важливим є висновок 
ученого стосовно змісту першого етапу інкультурації – дитинства, коли вона є інструментом, а не 
суб’єктом процесу виховання, і зазнає визначального впливу етнічного середовища. На думку 
Д. Мацумото, відмінність між соціалізацією й інкультурацією полягає у тому, що ''соціалізація, як 
прaвило, більше відноситься до процесу і механізмів, за допомогою яких люди пізнають соціальні і 
культурні норми'', а інкультурація – ''до продуктів процесу соціалізації – суб’єктивним, базовим, 
психологічним аспектам культури'' [18: 33]. 

Етнопедагогічний підхід як один із провідних теоретичних підходів до проблеми нашого 
дослідження є значущим з огляду на специфіку об’єкта дослідження. Етнопедагогічні засади процесу 
виховання дітей різного віку розглядаються в науковому доробку В. Б. Євтуха, А. А. Марушкевич, 
Н. М. Дем’яненко, В. В. Чепак Г. С. Лозко, М. Г. Стельмаховича та ін. Однак найчастіше у зазначених 
працях ідеться про етнопедагогіку українського народу як недостатньо вивчений компонент 
педагогічного знання; натомість етнопедагогіка інших народів, які населяють територію нашої держави, 
представлена в педагогічних публікаціях набагато рідше. Можна назвати в цьому відношенні 
дослідження З. Асанової [19], М. Дерек [20], М. Хайруддінова [21-22] та ін. Водночас, зазначимо, що 
комплексного дослідження, в якому б було здійснено етнопедагогічний аналіз процесу виховання дітей 
національних меншин (в сучасному чи історичному аспекті) – нами виявлено не було. 

М. Стельмахович зазначав, що ''відчуження людини від національної культури нівелює її, робить 
безликою. Людина знеособлена, позбавлена власної індивідуальності, нездатна створювати духовні 
цінності. Безродний гомункулус – ворог будь-якого народу''' [23: 46-47]. У цьому твердженні закладено 
не лише прагнення до відродження національної культури українців, але й ставлення вченого до 
культури будь-якого іншого народу, який опинився в певний історичний момент в стані етнокультурної 
ізоляції. Його думку продовжує О. Нельга: ''почуття етнічної приналежності заповнює вакуум 
найважливіших позитивних людських почуттів, воно відшкодовує ті втрати у царині особистісно-
психологічного спілкування, яких людина зазнає, виконуючи анонімно-казенні, формальні соціальні 
ролі'' [24: 46]. 

Передача від покоління до покоління національних цінностей відбувається, як зазначають 
етнопсихологи, у вигляді культурної трансмісії, яка може виявлятися у процесі виховання в такому вигляді: 

- вертикальної трансмісії, коли від батьків до дітей передаються культурні цінності, певні побутові 
й творчі уміння, вірування; 

- горизонтальна трансмісія – засвоєння культурного досвіду через спілкування з однолітками; 
- непряма трансмісія – передача і засвоєння соціального досвіду в спеціально створених соціальних 

інституціях (школах, позашкільних установах), а також у вигляді практики – від близьких, старших 
членів етнічної спільноти, родичів (але не батьків) [25]. 

Виховання дітей національних меншин є запорукою їх успішної соціалізації. І. Кон наголошує, що 
процес соціалізації відбувається складно – і загалом, і в окремій спільноті. Вчений пише, що важливими 
агентами соціалізації є: 

– опікуни, тобто люди, які здійснюють догляд за дитиною; 
– авторитети – особи, які власним прикладом прищеплюють дитині певні культурні цінності і норми; 
– дисциплінатори – здійснюють диференціацію покарань і стимулів; 
– вихователі – люди, які здійснюють цілеспрямований вплив на процес засвоєння знань та процес 

виховання; 
– компаньйони – особи, які беруть участь у спільній з дитиною діяльності рівноправно; 
– співмешканці – люди, які мешкають sз дитиною в одному домі [26]. 
Як бачимо, кожен з агентів соціалізації має можливість здійснювати вплив на соціалізацію 

особистості в умовах національної меншини. Тому аналіз історичного аспекту впливу зазначених агентів 
соціалізації також вважаємо окремим підзавданням нашого дослідження. 

Серед конкретних наукових теорій, які вплинули на процес розгляду об’єкта і предмета нашого 
дослідження, важливе значення має історико-педагогічна регіоналістика. Ця наукова теорія стала 
активно розвиватися наприкінці ХХ століття. Дослівно регіоналістика означає сукупність дисциплін і 
напрямів, методологічних підходів і методичних прийомів, об’єкт дослідження яких – це регіон або ж 
район [27: 344]. Відповідно до галузі знання може бути: економічна чи екологічна регіоналістика, 
історична регіоналістика, так само й історико-педагогічна. Витоки історико-педагогічного регіоналізму 
пов’язані з розвитком окремих територій і етносів, системи освіти на регіональному рівні, розвитком 
окремих навчальних закладів, які втілюють регіональну специфіку культури, етноконфесійну специфіку 
тощо. Російський історик Л. Репіна пише, що ''регіональна історія сьогодні розглядається в двох почасти 
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неспіврозмірних культурних контекстах, що мають різну ідейну орієнтацію: з одного боку, як спосіб 
мобілізації історичної пам'яті, а з іншого, – як інструмент науково-історичного пізнання, що відображає 
сучасний стан історичної науки, світову історіографічну практику, в якій знаходять застосування теорії, 
методи і концепції суміжних дисциплін'' [28: 12]. М. Румянцева, підкреслюючи значення локальної 
історії у сфері розвитку історичної толерантності, здійснила компаративний аналіз регіоналістики і 
краєзнавства і дійшла висновку, що це ''два опонуючі типи локальних / регіональних досліджень – 
інтравертний та екстравертний відповідно'' [29]. 

Основи історичної та історико-педагогічної регіоналістики викладені в науковому доробку Я. Верменич 
[30], А. Ландабасо [31], О. В. Сухомлинської [10], П. Т. Тронька [32] та ін. Так, на думку Я. Верменич, 
регіоналістика зародилася на базі краєзнавства, яке, в свою чергу, стало активно розвиватися наприкінці 
ХІХ століття [33]. Цілком погоджуємося з дослідницею, що сучасна історична регіоналістика в Україні 
розвиває ''горизонтальний напрям'', пов'язаний із проблемним розглядом історії окремого регіону. 

До з’ясування теоретичних засад проблеми дослідження значущим є використання теорії 
повсякденності як одного з наслідків розгортання постмодерністської парадигми розвитку науки. 
Російський історик С. Оболенська коментує прагнення німецьких учених побудувати нову модель 
вивчення історії: ''від вивчення державної політики й аналізу глобальних суспільних структур і процесів 
звернемося до маленьких життєвих світів, до повсякденного життя звичайних людей'' [34: 25]. Класичне 
представлення теорії повсякденності подано в наукових працях Н. Еліаса (''Про поняття повсякденності'') 
[35], П. Боршайда (''Міркування про історію повсякденності'') [36] та ін. М. Вамбольдт пише, що ''історія 
повсякденності дозволяє виявити не лише об’єктивну сферу буття людини, але й сферу її суб’єктивності. 
Вимальовується картина того, як укладом повсякденності детерміновані вчинки людей, які впливають на 
хід історії'' [37]. Як зазначає Я. Верменич, ''людина як носій локальної культури постає у широкому 
соціальному контексті і у стані постійного діалогу між різними культурними традиціями'' [38: 14]. 

Ця теорія пояснює – що важливо для нашого дослідження – такі поняття як ''мала Батьківщина'', якою 
стала Волинь для національних меншин; як ''свої-чужі'', тобто простір і правила відокремлення свого 
етносу від зовнішнього середовища; як ''свій світ'' у вигляді комплексу ритуалів, звичаїв, традицій, релігії 
тощо. Крім того, за теорією повсякденності можна пояснити специфіку щоденної життєдіяльності 
полікультурного простору волинського регіону. Зважаючи ж на те, що етнічні меншини існували 
переважно в замкнутому, консервативному культурному просторі, саме повсякденність справляла 
значний вплив на виховання дітей як у сім’ях, так і в середовищі етнічної громади.  

Висновок. Таким чином, нами виокремлено провідні теоретичні підходи, які дозволяють осмислити 
проблему виховання дітей національних меншин у контексті різних галузей науки – соціокультурний, 
соціально-педагогічний, етнопедагогічний. Крім того, ми залучили до аналізу проблеми нашого 
дослідження окремі наукові теорії, які є значущими для висвітлення проблеми виховання дітей 
національних меншин в окремий історичний період на Волині, – історико-педагогічну регіоналістику, 
теорію повсякденності, теорію етносу.  

Провідними категоріями, які відображають категоріально-понятійний апарат дослідження, вважаємо 
''виховання'', ''процес виховання'', ''дитина національної меншини''. Категоріальний аналіз означених 
категорій і вважаємо перспективним завданням нашого дослідження.  
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Калитюк Л. М. Воспитание детей национальных меньшинств в истории Волыни: ведущие 
теоретические подходы к изучению проблемы. 

В статье обоснованы ведущие теоретические подходы к проблеме историко-педагогического анализа 
воспитания детей национальных меньшинств на Волыни в ХІХ – начале ХХ века – социокультурный, 

социально-педагогический и этнопедагогический. Отмечено значение для изучения исследуемой 
проблемы со стороны теории этноса; сформулирован вывод о необходимости привлечения к 
теоретическому основанию исследования теории повседневности и историко-педагогической 

регионалистики. 

Ключевые слова: дети национальных меньшинств, теоретические подходы, воспитание детей, 
теория этноса. 

Kalytiuk L. М. Children's Upbringing from National Minorities in Volyn History: Leading Theoretical 
Approaches to the Problem Study. 

The article substantiates the leading theoretical approaches to the issue of the historical and pedagogical 
analysis of children's upbringing from national minorities in Volyn in the ХІХ – at the beginning of the ХХ 
century – social-cultural, social-pedagogical and ethnical-pedagogical. The meaning of the social-cultural 

approach to the children's upbringing from the national minorities is revealed in the context of leading 
principles of social cultural studies – homo activus principle, evolution principle, anthroposocial interrelation 

principle. It is justified that the social-cultural approach in the pedagogical studies is often used for the analysis 
of problems dealing with children's upbringing of different age, ethnicity, and also for the creation of models of 

polycultural, multicultural upbringing, cross-cultural communications. The interrelation of children's 
upbringing from the national minorities with their successful socialization in the historical-pedagogical context 

is substantiated. It is concluded that the transmission of national values from generation to generation is of 
cultural one – vertical, horizontal or uneven. The methodological meaning of ethnos theory for the research of 

the studied problem is highlighted; the conclusion is made on the necessity of implementing the theory of ethnos 
and historical and pedagogical religious studies to the theoretical basis of the research. It is elicited that the 
modern historical regional studies in Ukraine develop the ''horizontal direction'', connected with the topical 

historical survey of the certain region. 

Key words: children from national minorities, theoretical approaches, children's upbringing, ethnos theory. 

 


